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Abstract 

 

Background and purpose: Staphylococcus aureus (S. aureus) produces various toxins. One of 

the most important toxins is enterotoxin. Enterotoxin A and B play a major role in food poisoning. This 

research was conducted to determine the enterotoxin A and B genes in S. aureus strains. 

Materials and methods: In this study, 223 specimens were collected from the skin and nose of 

patients, medical personnel and kitchen staff in Imam Khomeini and Bouali Sina hospitals, Sari, Iran. 

Culture of samples and biochemical tests were used to detect S. aureus. Polymerase Chain Reaction 

(PCR) was used to detect enterotoxin A and B genes. 

Results: Out of 223 specimens, 49 (21.97%) were positive for S. aureus, from which 17 (34.7%) 

isolates were positive for enterotoxin A gene, while none contained enterotoxin B gene. 

Conclusion: In this study, isolates of S. aureus were positive for presence of enterotoxin A gene. 

This bacterium has a major role in causing food poisoning, therefore, its prevalence in hospital strains can 

lead to secondary infections in patients and should be regarded as a serious threat to community health. 
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 گزارش کوتاه

ی در سويه ها Bو  Aن یانتروتوکس یبررسي فراواني ژن ها
پرسنل  ی،بستر مارانیجدا شده از ب استافیلوکوکوس اورئوس

 یآموزشي سار یها مارستانیدرماني و کادر آشپزخانه ب
 

   1دیزآبادی سحر خلیلی
  2حمیدرضا گلی    

     3محمد آهنجان     
    1فاطمه فیروزی  
 4محترم نصرالهی   

 چكیده
لویک  ن  اواا ارتیولوکنوی  کنوی  کیوت ام خ و سووو  ختتلیوت لودیوی خوت استافیلوکوکوس اورئووس و هدف: سابقه

اوا  لیک  رقوش را رر اکاوار خنوووخیذ یو اکت رارروی  اکو  لهقیود ا وذ ررکوابت   بیش Bو  Aباشی  ارتیولوکنی  خت
  اراا  شی استافیلوکوکوس اورئوساا  رر سوکه Bو  Aارتیولوکنی  

اوا  رووره ام پوسذ و بینت افیارا پیسنل ررخارت و کارکنا  نشپزخاره بیوارسوتا  222رر اک  خطادعها  ها:مواد و روش
 اسوتافیلوکوکوس اورئووسنور  گیرکی  کشذ و نمخاکشات بیوشویویاکت بویا  شناسواکت اخا  خوینت و بوعلت سار  اوع

 استیاره شی  PCRروش ام  Bو  A   ارتیولوکنی   اراا  شی  ا ذ شناساکت
بورری و ام اک  خیا   استافیلوکوکوس اورئوسررصی( ندوره به  49/22رووره ) 94رووره خورر نمخاکشا  222ام  ها:یافته

 را ریاشتنی  Bخثبذ بورری و ایچ کیا  ام اکزوده اا    ارتیولوکنی   Aررصی( ام رظی    ارتیولوکنی   9/29اکزوده ) 29
ام  ایا شیه ام بیوارا  و پیسونل بیوارسوتارت ررصوی بوا کت استافیلوکوکوس اورئوس اکزوده اا  ه اک  کهبا لواه ب استنتاج:

اا  ی اکتا شیوع اک     رظی به ااویذ و رقش اک  باکتی  رر اکاار خنووخیذ را رشا  رارری و A حضور    ارتیولوکنی 
 باشی که بیوارا  شیه و اشیار  ای  بیا  ب یاشذ ااخعه ختاا  ثارولواری خنای به عیورذاا  بیوارستارت خترر سوکه
 

 PCRاBا ارتیولوکنی  Aارتیولوکنی  استافیلوکوکوس اورئوسا واژه های کلیدی: 
 

 مقدمه
  اواپوالو   لیک ام خ   ساستافیلوکوکوس اورئو

 بوه خنوووخیذ را ریی که ایساده صیاا ازاراسذ باکتیکاکت 
 کتاواعیورذ اک  ارگارین  عاخل  (2)یکنختخبتال  ی اکت

و  ذیلیاسوووت وخ اتپنوخوووور انبنوووه سایسپنووو اوچوووو 
رر  اسوتافیلوکوس اورئووس لحوباشی  خت ذکاریوکارر

 عیورووذ و پووالو رز  ودو ییخیوورر اپ  ییوورقووش کل بینوت
 سیلی راشته و ختزرت بیا  اکاار سوکه اا  خقاو  به ختت

(Methicillin Resistant Staphylococcus aureus (MRSA 
رر بی  فاکتوراا  بیووارکزاکت ختتلوا اکو   .(2)باشیخت

 اا  ووص ارتیولوکنیوخص اا )به یارتیولوکنباکتی ا 
 

 E-mail:mnasrolahei@yahoo.com                   ه فیح نبارا خاتوع رارشگاات پیاخبی اعظ ا رارشییه پزشیت   اار 29 لوختیی: ک سار -محترم نصرالهی مولف مسئول:

 کویته لهقیقات رارشاوکتا رارشییه پزشیتا رارشگاه علو  پزشیت خامریرا ا سار ا اکیا  شناست ارشی خیییوب شناستارارشاو  کار  2

 سار ا اکیا   استارکاراگیوه خیییوب شناستا خیکز لهقیقات بیودو   سلودت و خودیودتا رارشگاه علو  پزشیت خامریرا ا 2
 سار ا اکیا    سلودت و خودیودتا رارشگاه علو  پزشیت خامریرا ا   رارشیاراگیوه خیییوب شناستا خیکز لهقیقات بیودو2
 سار ا اکیا گیوه خیییوب شناستا خیکز لهقیقات بیودو   سلودت و خودیودتا رارشگاه علو  پزشیت خامریرا ا    استارا9
 : 21/5/2249لارکخ لصوکب :             4/22/2241  لارکخ ارااع ا ذ اصالحات :            2/22/2241 لارکخ ررکافذ 
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ا  رر اکاوار خشویالت ( رقوش بنویار عوویهBو  Aروع 

رر حادت که اکثی خوارر بیوار  راشت   (2)ب یاشتت رارری

 لیبیش Dو  Cاا  اسذا ارتیولوکنی  Aرتیولوکنی  ا ام

عاخل  Bاا  شیی ندوره بوره و ارتیولوکنی  رر فینورره

باشی  لغیییات بافتت خشتص رر کودیذ با یشا کاذب خت

اووا بووه راخوول خعوویه و  و رووو  شوواخل ارلشوواح رولیوفیوول

یناپیوپیکا و ام رسذ رفت  حاشیه اپیتلیو  و  که مکیک   خ

اا  خنواکت  و رو  بوره و لهیکک نمار سام  واسطه

   (9)باشیادت ابت ام خاسذ سل عاخل استییاغ خت

 خودوووی اسوووتافیلوکوکوس اورئووووس  اووواروووهگو

خقاوخووذ  ن فاقووی   اووارنووبذ بووه گورووه  یارتیولوکنوو

 اوابیولیوکو نرتوت زبوا یخ تونکرر بیابی رفاع ا  لیبیش

لهوذ  لوارنیتخ کیولکبتخقاو  به نرت  اازودهک  ارریرا

رارا ورت رر صو  گیرری نشیار یکای  ااعنوا  سوش

قابوول  ییووی طکبووا  شوویا کیژریخووواص ارتیلوکنوو بووور 

راشووت ام  ذیخنووووخ ( 1ا5)را بووه واووور نوررووی تکنتیدوو

 تووالئبوا ع استافیلوکوکوس اورئووس  اا یارتیولوکن

لووب و  اعضووالرتررر  اسووتییاغا اسوو ادا خارنووی رد رررا

  سواعذ پوس ام خوورر  یو ا 5لوا  2 خیت سیررر رر

کت حاضوی ا وذ شناسوا لهقیود ( 9)شوراکاار ختندوره 

 اوا رر سوکه Bو  Aاا   یارتیولوکن اا خیزا  شیوع   

ینت ا  بواداوام روورهایا شیه  استافیلوکوکوس اورئوس

 ر ش ی سوار ربیوارا ا پیسنل ررخارت و کارر نشپزخاره 

 اسذ  شیهاراا  
 

 مواد و روش ها
لعویار  اراوا  شوی 2245که رر سواد  اک  خطادعهرر 

وورها ام بیوارا ا پیسنل ررخارت و کارر نشوپزخاره ر 222

و اخووا  خوینووت سووار  )بووه  سووینا اووا  بوووعلتبیوارسووتا 

اا رووره .صورت لصارفت و با رضاکذ افیار( اخ  گیرکی

با استیاره ام سونب استیکل نیشته به سی  فیزکودو  ا ام 

راحیه قیاخت بینتا رو  پوسذ رسذ و مکی رواخ  افویار 

تیکل گیفته شیه و بالفاصله رر بوالر نگوار رر شیاکط اس

رراووه  29سوواعذ رر  29اووا کشووذ راره شوویری  پلیووذ

اا  سپس با لنذ  (8)گ ار  شیریگیار گیختارهسارتت

ا ا خواریتود سوادذ کالا ما کواگو م اسوالکی  و دودوه

اسوتافیلوکوکوس اورئووس اوا  هنگار و ر  ا  نم اکزود

بواکتی   DNAاسوتتیا    (4)شناساکت و ایاسام  شویری

خیییودیتی ام لیشوو بوافی  22با روش دیز قلیاکت اراا  شی  

(0/5gr SDS + 0/4gr NaOH)  رر خیییولیوب رکتته و

 چنیکلنت باکتی  رر ن  حل گیرکی  خیییولیوب بوه خویت

به  سوگیار قیار رارها سپرراه سارتت 45رقیقه رر رخا   22

 282شی و به ن   سارتیکییو g 22222ه رر ورقیق 2یت وخ

 DNAخیییودیتووینب افووزوره و خوواکع روکووت بووه عنوووا  

 شی  گیار ذخییهرراه سارتت -22 لتلیص شیه رر رخا 

 

 اا   کت ا ذ شناسااستیاره شیه   ااویکپیا تلواد :1شماره  ولجد

  Bو A  یارتیولوکن
 

 خنبع '3 – '5ی یروکلول تلواد  ویکرا  پیا

Sea F AAA GTC CCG ATC AAT TTA TGG (22) 
Sea R GTA ATT AAC CGA AGG TTC TGT  
Seb F TCG CAT CAA ACT GAC AAA CG (22) 
Seb R GCA GGT ACT CTA TAA GTG CC  

 
خیییودیتوی اراوا   25رر حا  ر اکت  PCRواکنش 

 خیییودیتوووی  5/22شوووی  رر اکووو  واکووونش ختلوووو ت ام 

Master Mix وی خیییودیتی پیاک 2اF خیییودیتی پیاکوی  2ا

R  خیییودیتی  2وDNA   باکتی  با او  ختلووو و حاو

خیییودیتوی  25خیییودیتوی نب خقطوی بوه  5/8ر اکت را بوا 

چیخه خطابد با ایود شوواره  25رساریک  و واکنش رر 

 اراا  شی  2

 
بویا  لیثیوی    اوا   PCRخیاحل اراوا  واکونش : 2جدول شماره 

 Bو  Aارتیولوکنی  
 

 خیاحل رراه حیارت )سارتت گیار( مخا  ار رورلعی

 واسیشته شی  اودیه 49 )رقیقه( 5 2

 واسیشته شی  ثاروکه 49 )ثاریه( 95 سییل 25

 خیحله الصاد 51 )ثاریه( 95 

  وکل شی  اودیه 92 )ثاریه( 95

  وکل شی  ر اکت 92 )رقیقه( 22 2

 
م بوی رو   د نگوار PCR ام خهصوود خیییودیتی 1

ورم شوی و پوس ام رروم نخیوز  بوا ادیتیوفوررصی  5/2

  گیفذالییکو  بیوخاکی رتیاه خورر بیرست قیار 
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 و بحث یافته ها
رووروه ام کول  94ا ی کیولأ شاتکنمخا پس ام اراا 

 اسوتافیلوکوکوس اورئووس بهاا  اخ  شیه ندوره رووره

 Aاکزوده حاخل    ارتیولوکنوی   29و ام اک  خیا   بورری

خنیوت بورروی  Bم رظوی    ارتیولوکنوی  بوره و اوگوت ا

 اا با اسوتیارهچنی  لیاوت بی  گیوها (  2)ایود شواره 

 SPSSافوزار روی و لوسوط  chi-squareنمخو  نخار  ام 

  ارمکابت شی  22رنته 

 
اسوتافیلوکوکوس اورئووس و فیاوارت باکتی لومکع : 3جدول شماره 

   sea رررووره اا  اوع نور  شیه 
 

 لعیار 

 ووره اا ر 

  استافیلوکوکوس اورئوس  یحاخل

 )ررصی(لعیار 

   ی   ارتیولوکن

 )ررصی(لعیار 

 سطح

 خعنت رار 

 *< 222/2 (58/92)22 (2/12) 22 225 بیوارا 

  (52/22) 9 (5/28)29 89 پیسنل ررخارت

  (88/5)2 (2/22) 5 29 کارر نشپزخاره

  (222)29 (222) 94 222 کل
 

 رر بی  گیوه اا خشاایه شی اختالف خعنت رار   *

 

و  Aاا  اا  ارتیولوکنی رتاکج خیبوو به لیثیی   

B  بووه روشPCR رشووا  راره  2و  2شووواره  لصوواوکیا رر

 شیه اسذ 

 

 
 

 seaلصووووکی  د ادیتیوفوووورم خیبووووو بوووه     :1تصووو شم شوووماره 
 استافیلوکوکوس اورئوس

M اریامه رشارگی :DNA (1000 bp) ا 

 (ا bp 210)اریامه خهصود  Seaاخل    سوکه اا  ح :2و  2

 ا Sea: سوکه فاقی    2

  : کنتید خثبذا9

 : کنتید خنیت5

 

 
 

 seb د ادیتیوفوووورم خیبووووو بوووه     یکلصوووو: 2شوووماره  تصووو شم
 استافیلوکوکوس اورئوس

Mاریامه رشارگی : DNA(1000 bp) ا 

 (ا 478bp)اریامه خهصود  sebاا  فاقی    : سوکه9و  2ا 2ا 2

  نتید خثبذاک: 5

 : کنتید خنیت1

 
 ام عواخل خ   اکاارکننویه استافیلوکوکوس اورئوس

 FBD(Food born disease)اا  خنتقله ام  یکد یو ا بیوار 

ماکت اک  باکتی  بوه باشیا رر حادت که قیرت بیوار خت

بی اساس نخوار خیکوز   (22)لواراکت لودیی س  بنتگت رارر

اوا  خنتقلوه ام خووار اا  نخیکیاا بیووار کنتید بیوار 

 اااا  استافیلوکوکوس  ارتیولوکنی وسیلهی اکت که به

خیلیو  ریوی را ررگیوی  822شوریا سا ره حیور اکاار خت

 5222ریی بنتی  شویه و  225222کننیا رر حادت که خت

  (22)رانیریی ریز اا  خور را ام رسذ خت

    رشا  رارری که 2249و اویارا  رر ساد  تعباس

sea رر  اسووتافیلوکوکوس اورئوووساووا  سوووکه  یرر بوو

رر  (ا29)یادوب بوور  یارتیولوکنو  اوا   هیبا بق نهکخقا

رر  ریوز اووی  رتیاوه را و اویوارا  Nashev حوادت کوه

 ؛(25)رریکیگزارش  تنیب  ااایا شیه ام روورهاا  سوکه

 جکخشوابه رتوااک  ررحوادت اسوذ کوه رتواکج اکو  خطادعوه 

کوه  خشوابه رکگوی  دیورر لهقبووره اسوذ  خوا   خطادعه

اراوا  گیرکویا  2285ا  رر سواد و اویوار تبیاللوسط 

 اسوتافیلوکوکوس اورئووسررصی(  99/1اکزوده ) 1فقط 

 اکووو  اخوووتالف  (21)بورروووی A یوااوووی    ارتیولوکنووو

ت خورر بیرسو  اارر روع روورهبه علذ لیاوت  لواریتخ

  رر لهقیوود رارگووی و اووا باشوویهکسووو تعووی ب گوواهکااو 

اسوووتافیلوکوکوس دوووه اکزو 222اویوووارا ا ام خاوووووع 
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اوویا شوویه ام کارکنووا  و بیوووارا  بنووتی  رر  اورئوووس

رووروه حواو      229اا  نخومشت گیگوا ا بیوارستا 

sea لواروی علذ اک  اختالف با خطادعه خوا خوت  (29)بورری

 اا باشی خنشا ختیاوت ایاسام  رووره

اوا  رر لهقید گارکار  و اویارا  بی رو  رووروه

اوا رار  ررصی سوکه 22 ابادینت بیوارا  رچار سوختگت

   sea  اوا حاخول    ررصوی ن  2وseb رر  ( 28)بوررووی

لوی ام رتواکج خوا بوورا ودوت کو  seaدعه شیوع    اک  خطا

لقیکباً خشابه رتاکج خا بورا رر حادت که روع  sebشیوع    

لهقیقووت را بووی خبنووا  وووی  خهاووا ختیوواوت بووور  روورووه

اسوووتافیلوکوکوس رر  A پیاکنووویگت    ارتیولوکنوووی 
اا  ایا شیه ام پنیی سییی سنتت اراوا  رار کوه اورئوس

ررصووی( ندوووره بووه اکوو   2/4ورووه )رو 22 رر اکوو  خطادعووها

  (24)اکزوده شناساکت گیرکی 2رر  seaو    باکتی  بوره 

رر اثووی لودیووی  اسووتافیلوکوکوس اورئوووساحتوووا ً رشووی 

لودیوی رر فیاکنی لتویی پنیی و  pH اسیی کتیک وکااش

اسیی کتیک  اا  خودیبیولییت ام باکتی تلیکیبات نرت

  بواکتی  کوو رقش ا ذیلواه به ااوبا   (22)ورشختوقا 

اا  ثاروکوه رر کت و عیورذی ا  ااذیخنووخ اارکرر ا

  ییکوارگه لی به ن  بوا بوواه بیشل و کتشناسا بیوارا ا

خناسوب کنتوید   و ابزاراوا تخناسب ررخوار  راایاراا

  اواکیوولیبتبا اسوتیاره ام نرتو  اسذ  عیورذ ضیور

پالو   را کنتوید   باکتی  کا  لوا  لا حیورتخناسب خ

 استافیلوکوکوس اورئوس  اا یختیب لوکن ییثأروور و ل

 حیصووه  رگ وویار طکشوویا اچنووی اوو   را کووااش رار

 واوور  باکتی  کاا با ان  تکه احتواد ندورگ کتی ااا

 زا یورر خ زیور کتپتوذ خووار یو ا زا یورارر و رهوه و خ

 باشی تگ ار خییثأل  باکتی  کا وعیش
 

 سپاسگذاری
شناسوت ام کارشناسا  خهتوی  نمخاکشوگاه خییویوب

 رواکی  ارشگاه علو  پزشیت خامریرا  لشیی ختر
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